Roborock Robot Süpürge
S5 Max Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK BİLGİSİ
KISITLAMALAR
• Bu ürün yalnızca iç mekan zemin temizliği için tasarlanmıştır, açık havada (açık uçlu bir terasta olduğu gibi), yer
dışındaki herhangi bir yüzeyde (kanepe gibi) veya herhangi bir ticari veya endüstriyel ortamda kullanmayın.
• Bu ürünü, çatı katı, açık uçlu teras veya mobilyaların üstü gibi engelleri olmayan yüksek yüzeylerde kullanmayın.
• Ürünü, 40 °C’den (104 °F) yüksek, 4 °C’den (39 °F) düşük ortam sıcaklığında veya zeminde sıvı/yapışkan maddeler
varsa kullanmayın.
• Ürünü kullanmadan önce, robotun takılmasını önlemek için kabloları yerden kaldırın veya kenarlara doğru
yerleştirin.
• Ürünün tıkanmasını önlemek ve değerli eşyaların zarar görmesini önlemek için, temizlemeden önce hafif
eşyaları (plastik toplar gibi) ve 300gr’dan hafif kırılgan nesneleri (vazo gibi) yerden kaldırın.
• Bu robot bir oyuncak değildir. Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımı hakkında denetim veya talimat verilmedikçe,
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
• Ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
• Bu ürün, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya ürüne güvenli bir
şekilde kullanılması ve tehlikeleri anlamaları konusunda denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği
olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında
olmayan çocuklar (AB) tarafından yapılmamalıdır.
• Çalışıyor olsun ya da olmasın ürünün üzerine herhangi bir nesne (çocuklar ve evcil hayvanlar dahil) koymayın.

GÜVENLİK BİLGİSİ
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•
•
•
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Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
Robotu yanan nesneleri temizlemek için (sigara izmaritleri gibi) kullanmayın.
Robotu yüksek havlı halılarda kullanmayın (koyu renkli zeminlerde ürün etkinliği de azalabilir).
Robotu sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları, cam ve tırnaklar gibi) temizlemek için kullanmayın.
Lazer tarayıcı kapağını, ana ünite kapağını veya çarpışma tamponunu kullanarak robotu taşımayın.
Robotu temizlemeden veya bakımını yapmadan önce ürün kapatılmalı ve fiş prizden çıkarılmalıdır.
Robotu temizlemek için ıslak bez veya sıvı kullanmayın.
Paspas modülünü halıların üzerinde kullanmayın.
Robotu kullanma kılavuzuna göre kullanın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar
garanti kapsamında değildir.
• Bu üründe yalnızca uzman kişilerce değiştirilebilen bataryalar bulunur.
BATARYA ve ŞARJ
UYARI
• Şarj edilmeyen bataryaları şarj etmeyin.
• Bataryayı şarj etmek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen sökülebilir şarj ünitesi Roborock CDZ11RR veya
CDZ12RR kullanın.
• Bataryayı veya şarj yuvasını sökmeyin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
• Şarj yuvasını ısıdan (radyatör petekleri, soba gibi) uzak tutun.
• Bataryanın hurdaya çıkarılmadan önce cihazdan çıkarılması gerekir.
• Bataryayı çıkarırken robotun elektrik bağlantısı kesilmelidir.

GÜVENLİK BİLGİSİ
• Batarya güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Atık bataryaları profesyonel bir geri dönüşüm organizasyonuna
bırakın.
• Şarj cihazı kontaklarını ıslak bezle veya ıslak ellerle silmeyin veya temizlemeyin.
• Güç kablosu hasar görürse, derhal kullanmayı bırakın. Bir tehlikeyi önlemek için imalatçı, servis temsilcisi veya
benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
• Servise göndermeden önce robotun kapalı olduğundan emin olun.
• Servise gönderirken orijinal ambalajın kullanılması tavsiye edilir.
• Uzun süre kullanılmayacaksa, robotu tamamen şarj edin ve serin ve kuru bir yerde saklamadan önce kapatın.
• Bataryanın aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
• RF’ye maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için, robotun çalışması sırasında cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya
daha fazla bir mesafe bırakılmalıdır.
• Uyumluluğu sağlamak için bu mesafeden daha yakın operasyonlar önerilmez.
• Bu verici için kullanılan anten, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalıdır.

ÜRÜN TANITIMI
ROBOT

AÇIK/KAPALI
• Temizlemeye başlamak için tuşa basın
• Açmak veya kapatmak için basılı tutun

GÜÇ GÖSTERGESİ
• Beyaz: Pil seviyesi > %20
• Kırmızı: Pil seviyesi < %20
• Yanıp sönüyor: Şarj etme veya başlatma
• Yanıp sönen kırmızı: Hata

YUVA/SPOT TEMİZLİĞİ
• Şarj yuvasına dönmek için tuşa basın
• Spot temizlemek için basılı tutun

ÜST KAPAK
NOT:
Temizlemeyi, şarj yuvasına geri dönmeyi veya spot
temizlemeyi duraklatmak için herhangi bir düğmeye
basın.

ÜRÜN TANITIMI
ROBOT

WIFI GÖSTERGE IŞIĞI
• KAPALI: WIFI DEVRE DIŞI
• YAVAŞ YANIP SÖNME: BAĞLANTI BEKLENİYOR
• HIZLI YANIP SÖNME: BAĞLANIYOR
• SABİT: BAĞLI

SİSTEM SIFIRLAMA
ÇÖP HAZNESİ YUVASI

SU HAZNESİ MANDALI
HOPARLÖR
FAN ÇIKIŞI

ÜRÜN TANITIMI
ÇÖP HAZNESİ

ÇÖP HAZNESİ KAPAĞI

ÇÖP HAZNESİ MANDALI

HAVA FİLTRESİ/HEPA FİLTRE

ÜRÜN TANITIMI
SENSÖRLER

ŞARJ SENSÖRÜ

LAZER MESAFE SENSÖRÜ

TAMPON

DUVAR SENSÖRÜ

ÜRÜN TANITIMI
MAKİNE

YAN FIRÇA
ANA FIRÇA
ÖN TEKERLEK
DÜŞME SENSÖRLERİ

ANA TEKERLEKLER

ÜRÜN TANITIMI
PASPAS MODÜLÜ

SU DEPOSU KAPAĞI
SU FİLTRESİ

SU TANKI

SU TANKI MANDALI

ÜRÜN TANITIMI
PASPAS MODÜLÜ

PASPAS BEZİ APARATI KLİPSİ

PASPAS BEZİ APARATI

PASPAS BEZİ BAĞLAMA YUVASI

ÜRÜN TANITIMI
PASPAS MODÜLÜ

PASPAS BEZİ
• YIKANABİLİR
• DEĞİŞTİRİLEBİLİR

BAĞLANTI NOKTALARI

ROBOT TANITIMI
ŞARJ YUVASI

ŞARJ YUVASI GÜÇ GÖSTERGESİ
SİNYAL İLETİM ALANI
ŞARJ YUVASI

ŞARJ KONTAKLARI

ÜRÜN TANITIMI
NEM GEÇİRMEZ MAT
YAN FIRÇA

YAN FIRÇA
• KÖŞE NOKTALARI TEMİZLEMEK İÇİN

NEM GEÇİRMEZ MAT
• Ahşap zeminlerde kullanılması önerilir.
Paspas aparatı takılı iken nem ve damlamaların
zemine zarar vermesini engeller.

KURULUM
ROBOTU KULLANMA

ŞARJ YUVASI

Neme dayanıklı matı sabitleyin.
Şarj yuvasını sabitledikten sonra, nem geçirmez altlığın
yerleştirileceği alanı kuru bir bez ile silin.
Çift taraflı bandı önce neme dayanıklı mat üzerine, sonra
da zemine yerleştirin

NEM GEÇİRMEZ MAT

KURULUM
ROBOTU KULLANMA
Gücü açın ve şarj edin.
Robotu açmak için güç (power) düğmesini basılı tutun.
Güç göstergesi yandığında, şarj işlemine başlamak için robotu şarj
yuvasına yerleştirin. Robot, yüksek performanslı lityum iyon şarj
edilebilir batarya kullanır. En yüksek batarya performansını korumak
için her zaman robotu şarjlı tutun.

GÜÇ KABLOSU
ŞARJ YUVASI

NEM GEÇİRMEZ MAT

ROBOT

NOT:
Batarya zayıfladığında robot açılmaz.
Şarj işlemine başlamak için robotu
doğrudan şarj yuvasına yerleştirin.

KURULUM
ROBOTU KULLANMA

Su deposunu çıkarın.
Su deposu mandalını aşağı bastırın ve çıkarmak için
depoyu geriye doğru kaydırın

NOT:
Paspas üzerinde aşırı kir birikmesini azaltmak için tüm zeminlerin
ilk paspas seansından önce en az üç kez vakumlanması tavsiye
edilir

KURULUM
ROBOTU KULLANMA

NOT:
• Korozyonu veya hasarı önlemek için su haznesinde temizleme sıvısı veya
dezenfektan kullanmayın.
• Deponun deforme olmasına neden olabilecek sıcak su kullanmayın.

KAPAK AÇILARAK SU DEPOSUNA YETERLİ MİKTARDA SU
DOLDURULUR VE SONRASINDA KAPAĞI SIKICA KAPATILIR

KURULUM
ROBOTU KULLANMA

Su deposunu takın.
Su deposunu bir tık sesi ile kilitlendiğini duyana kadar
robota doğru kaydırın.
NOT:
Paspas üzerinde aşırı kir birikmesini azaltmak için tüm zeminlerin
ilk paspas seansından önce en az üç kez vakumlanması tavsiye
edilir

KURULUM
ROBOTU KULLANMA

Paspas bezini takın.

NOT:
Halı kaplı zeminlerin paspaslanmasını önlemek için bir
manyetik bariyer bandı veya uygulamadan yasak bölgeler
kullanın.

KURULUM
ROBOTU KULLANMA
Paspas bezi desteğini takın.
Paspas bezi desteğini, bir klik sesi duyana kadar hizalama
İşaretlerini izleyerek su tankının altına kaydırın.

NOT:
Su akışını ve temizlik kalitesini sağlamak için paspas bezinin
her 60 dakika paspastan sonra temizlenmesi önemlidir.

KURULUM
ROBOTU KULLANMA
Paspas bezi desteğini çıkarın.
Paspas bezi desteğini çıkarmak için iki klipsi içeriye doğru
bastırın ve desteği geriye doğru çekin.

NOT:
• Şarj yuvası ahşap bir zemine yerleştirildiğinde, nem hasarını
önlemek için daima nem geçirmez mat ile kullanın.
• Koku ve küf oluşumunu önlemek için paspas bezi desteğini
çıkarmanız ve yıkamanız, su haznesini sık sık boşaltmanız
önerilir.
• Paspas yapmayacaksanız paspas bezi desteğini çıkarın.

SU TANKI VE PASPAS
APARATININ ÇIKARILMASI

KAYDIRIN

BASTIRIN

BASTIRIN

Şekilde gösterildiği gibi, iki yan klipsi içeriye doğru bastırın ve paspas
bezi braketini su deposundan ayırmak için geriye doğru kaydırın

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR
ŞARJ YUVASI

Şarj yuvası, her bir tarafta 0,5 m’den (1,6ft) fazla ve önde 1,5 m’den (5ft) fazla boşluk
olacak şekilde düz bir zemine oturtulmalı ve duvara dayanmalıdır.
Mobil uygulamayı kullanırken en iyi deneyimi elde etmek için şarj yuvasını güçlü wifi
kapsama alanına sahip bir yere yerleştirin.

NOT:
Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın
veya yer belirleme sinyalini engellemeyin, aksi takdirde
robot şarj istasyonuna geri dönemeyebilir.

0.5 m’den (1,6ft) fazla

0.5 m’den (1,6ft) fazla

1,5 m’den (5ft) fazla

ÜRÜN KURULUMU İNTERNET BAĞLANTISI
Roborock S5MAX modeli Roborock ve Mi home uygulamaları ile uyumlu
çalışır.
Uygulamayı indirdikten sonra üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra
cihaz ekle bölümünden robotu ekleyin ve ilerleyerek kurulumu
sağlayın.

Roborock S5MAX robotunuza wifi ile uygulama üzerinden bağlanmak
için üzerindeki iki tuşa aynı anda 5 saniye basarak ‘wi-fi resetting’
uyarısını duyunca evinizin veya ofisinizin wifi adı ve şifresini girmeniz
yeterlidir. Artık ofisten evinizi veya evden ofisinizi uzaktan komut ile
temizletebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOTLAR
Su akış hızını ayarlayın.
Su akışını gerektiği gibi ayarlamak için mobil uygulamayı kullanın.
Temizlemeye başlayın.
Pil tamamen şarj olduğunda, güç göstergesi yanık kalır. Temizlemeye
başlamak için düğmesine basın veya uygulamayı kullanın.

RUTİN BAKIM
ANA FIRÇA

NOT:
Çok miktarda saç varsa veya saç sıkıca dolaşmışsa, ana fırçanın
zarar görmesini engellemek için dikkatlice çıkarın.

HAFTALIK TEMİZLİK
1. Robotu ters çevirin ve ardından ana fırça kapağını çıkarın.
2. Ana fırçayı ve yataklarını çıkarın ve temizleyin.
3. Kilit açma yönünde dönerek ana fırça kapağını çıkarın.
4. Dolaşmış saçları temizlemek için birlikte verilen ana fırça temizleme aracını kullanın.
5. Kapağı ve yatakları kilit yönüne göre tekrar takın.
6. Ana fırçayı tekrar takın ve fırça kapağını yerine takın.

RUTİN BAKIM
ÇÖP HAZNESİ VE FİLTRE

NOT:
Hepa filtreyi su veya başka bir sıvı ile temizlemeyin.

HAFTALIK TEMİZLİK ÖNERİLİR
1. Robotun üst kapağını açın, çöp haznesi mandalını kullanarak çöp haznesini çıkarın.
2. Çöp haznesi kapağını açın ve içindekileri dökün.
3. Filtreyi temizleyin.

RUTİN BAKIM
MAKİNE SENSÖRLERİ
Aylık temizlik önerilir.
Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
1. Robotun altındaki dört düşme sensörü
2. Robotun sağındaki duvar sensörü
3. Robotun altındaki şarj kontaklarını
temizlemeyi ihmal etmeyin.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ
Uygulamayı kullanarak robotu güncelleyin. Robotu şarj yuvasına yerleştirin ve güncelleme yapmadan önce pil
seviyesinin %20’den yüksek olduğundan emin olun. Yazılım güncellemesi sırasında güç göstergesi hızlı bir şekilde beyaz
renkte yanıp sönecektir.

Çevre Koruma Açıklaması
Pili Çıkarma
*Aşağıdaki işlemler yalnızca robotu çöpe atarken geçerlidir ve günlük
işlemler için izlenmemelidir.
1. Robotu şarjı iyice zayıflayana ve durana kadar şarj istasyonuna
bağlanmadığından emin olun.
2. Robotu kapatın.
3. Batarya kapağını sökün
4. Batarya kapağını çıkarın.
5. Batarya konektörünü çıkarmak ve bataryayı çıkarmak için klipsi bastırın.
NOT:
* Bataryayı çıkarmadan önce tamamen boşaldığından emin olun. Robot şarj yuvasına bağlıysa bataryayı çıkarmaya çalışmayın.
* Tüm batarya takımını çıkarın. Kısa devreleri veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için batarya kabına zarar
vermeyin.
* Batarya sıvısı ile yanlışlıkla temas halinde, suyla iyice durulayın ve derhal tıbbi yardım alın.

Temel Parametreler
ROBOT

ŞARJ YUVASI

İSİM

ROBOROCK

İSİM

ROBOROCK

MODEL

S5 MAX

MODEL

CDZ11RR / CDZ12RR

BOYUTLAR

353x350x96.5MM

BOYUTLAR

151X130X98MM

BATARYA

14.4V/5200mAh Lithium

AKIM

28W

AĞIRLIK

Yaklaşık 3.5 kg

GİRİŞ

100-240VAC

WIRELESS BAĞLANTI

Wifi Smart Connect

ÇIKIŞ

20VDC 1.2A

VOLTAJ

14.4VDC

FREKANS

50-60Hz

AKIM

58W

NOT: Seri numarası robotun altındaki etikette yer almaktadır.
WiFi Özellikleri

Servis
WiFi

Protokol
802.11/b/g/n

Frekans Aralığı
2400-2483.5 MHz

Max. Yayın Gücü
≤20dBm

GARANTİ BELGESİ
GARANTİ ŞARTLARI
• Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara
uyulmak koşulu ile ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl EKAY MAKİNA
MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
garantisi altındadır.
• Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız EKAY MAKİNA
MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC.
LTD. ŞTİ tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
• Garanti işlemleri, ancak EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA
TURİZM OTOM. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ’nin onayladığı servislerin yapacağı
işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza
yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.

• Tamir süresi azami 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis
atölyelerimize, yetkili satıcılarımıza veya firmamıza ulaştığı
tarihten itibaren başlar.
• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin
tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen
üretici/ithalatçı firmaya aittir. Arızanın giderilmesi yetkili servis
atölyelerimizde, müşterimizin onayı ile gerçekleştirilir.

• Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre,
garanti süresine ilave edilir.
• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi,
satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

• Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar
ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurabilir.
• Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe
konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ KAPSAMI HARİCİNDE OLAN GENEL HUSUSLAR
Aşağıda belirtilen hususlar ve bu maddeler dâhilinde meydana gelen
ve/veya gelebilecek arızalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsamı dışında
kalacaktır.
• Garanti Belgesinin tahrif edilmesi veya kaybedilmesi
• Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı
kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar
• Hatalı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar
• Cihazın kullanma kılavuzunda bulunan montaj resmine uygun şekilde
ekipmanlarla montaj edilmemesi

• Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması, hatalı
elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar.
• EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ’nin onayladığı servisler dışında yapılan bakım ve
onarımların nedeni ile oluşan hasar ve arızalar.
• Cihazın tesliminden sonra nakliye, indirme, yükleme, depolama, harici
fiziki (Çarpma, çökme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar
ve arızalar.
• Çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar,
yıldırım düşmesi, kireç, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem,
rutubet, toz, cihazın dona maruz kalması, susuz çalışma) ile meydana
gelen hasar ve arızalar.

İTHALATÇI FİRMA

CİHAZIN

Ünvanı : EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT
GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Marka
Model
Seri Numarası
Satın Alma Tarihi
Azami Tamir Süresi
Garanti Süresi (Cihaz)
Garanti Süresi (Batarya)

Adres : Etiler Mh. 882 Sk. No. 26/A Muratpaşa/ANTALYA
Telefon : +90 242 241 12 71

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi

: Roborock
: S5 Max
:
:
: 20 iş günü
: 2 yıl
: 1 yıl

